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सहायक क  अिधकारी परी ा 
1. संवग व पदे याबाबतचा संि त तपशील :- 

1.1 रा य शासना या सेवेतील सहायक क  अिधकारी, गट-ब (अराजपि त) संवग तील पदे शासना या मागणीनसुार व पदां या 
उपल धतेनसुार सदर परी ेमधनू भर यात येतात. 

1.2 पदांचा तपशील :-     
(1)  संवग : अराजपि त, गट - ब. 
(2)  िनयु तीचे िठकाण : पदे रा य शासना या फ त बहृ मुंबईतील िविवध मं ालयीन िवभाग व महारा  लोकसेवा 

आयोगा या काय लयातील िनयु ती  करीताच आहेत.  
(3) वेतनबडँ व ेड वेतन : पये 9300-34800,4300 अिधक महागाई भ ा व िनयमा माणे देय इतर भ े. 
(4) उ च पदावर बढतीची संधी : ये ठता व पा तेनसुार क  अिधकारी, गट-ब व यावरील पदे. 

1.3 शासना या मागणीनसुार भरावया या पदांचा तपशील, पदसं या, आर ण, अहता, इ यादी बाबी जािहरात / अिधसचूने ारे 
उमेदवारांना उपल ध क न दे यात येते. 

2. परी ेचे ट पे :- 
2.1 ततु परी ा एकूण दोन ट यात घे यात येते :- (1) पवू परी ा - 100 गणु (2) मु य परी ा - 200 गणु  
2.2 पवू परी ा ही मु य परी ेसाठी उमेदवारांची सं या िविहत मय देत िसिमत कर यासाठी घे यात येते. याकरीता पवू परी ेसाठी 

आयोगाने िविहत केले या िकमान सीमारेषा कवा यापे ा जा त गणु िमळिवणा-या उमेदवारांस मु य परी ेसाठी पा  
समज यात येईल.  

2.3 पवू परी ेचे गणु अंितम िनवडी या वेळी िवचारात घेतले जाणार नाहीत. तसेच, पवू परी ेचे गणु उमेदवारांना कळिवले जाणार नाहीत. 

3. अहता :- 
3.1 मा यता ा त िव ापीठाची पदवी कवा महारा  शासनाने िविहत केलेली समतु य अहता. 
3.2 मराठी भाषेचे ान आव यक. 

3.3 पदवी या शेवट या वष या परी ेस बसलेले उमेदवार पवू परी े या वेशासाठी पा  असतील. परंत ु मु य परी ेकरीता 
अहता ा त ठर यास मु य परी े या वेशासाठी िविहत प तीने आव यक मािहती व परी ा शु क सादर कर या या अंितम 
िदनांकापयत पदवी परी ा उ ीण होणे अिनवाय राहील. 

3.4 अंतव िसता कवा कायशाळेतील य  कामाचा अनभुव आव यक असेल अशा पदवी धारकाने ही अट मु य परी ेची    
मािहती वीकार या या िविहत िदनांकापयत पणू केली असली पािहजे. 

4  शु क (फी) :- 

4.1 ततु भरत किरता आयोगाकडून आकार यात येणारे शु क खालील माणे आहे :- 

अ. . परी ेचे नांव 
पये

अमागास मागासवग 
(1) पवू परी ा 373/- 273/- 
(2) मु य परी ा 523/- 323/- 

4.2 िव.जा.(अ),भ.ज.(ब),िव.मा. .,भ.ज.(क),भ.ज.(ड) व इ.मा.व. वग तील उ नत व गत गटात ( ीमी लेअर)  मोडणा या 
उमेदवारांना आर णाचा व वयोमय देचा फायदा देय नस याने यांनी अमागास उमेदवारां माणे परी ा शु क भरणे आव यक आहे. 

4.3 उ नत व गत गटासंदभ तील ( ीमी लेअर)उ प नाची मय दा तसेच अ य त अनषंुिगक बाबी शासनाने वेळोवेळी जारी 
केले या आदेशानसुार राहतील. 

4.4 िदनांक 1 जानेवारी, 1964 ते 25 माच,1971 या कालावधीत पवू पािक तानातनू थलांतर क न भारताम ये आले या आिण 
िदनांक 1 जनू,1963 नंतर थलांतर क न भारतात आले या मळूचे भारतीय असले या ीलंकेतील वदेश तावत  
उमेदवारांनी कोणतेही परी ा शु क भर याची आव यकता नाही. 

5. पवू परी ा : -  
5.1 परी ा योजना :- 
 

(1) नपि का : एक. नपि केचा तपशील पढुील माणे :-   
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िवषय व संकेतांक  
नांची 

सं या 
एकूण 
गणु 

दज  मा यम 
परी ेचा 
कालावधी 

नपि केचे 
व प 

सामा य मता 
(संकेतांक 012) 

 
100 100 पदवी 

मराठी व 
इं जी 

एक तास 
व तिुन ठ 
बहुपय यी 

5.2 अ यास म :- सिव तर अ यास म आयोगा या संकेत थळावर उपल ध आहे. 
5.3 परी ा क  :-  

5.3.1  खालील िठकाणी सदर पवू परी ा घे यात येईल :-  

क  संकेतांक क संकेतांक  क  संकेतांक
अहमदनगर 11 जळगाव 24  पणेु  38
अकोला  12 जालना 25  र नािगरी  39
अिलबाग 13 को हापरू 26  सांगली  40
अमरावती 14 कुडाळ 27  सातारा  41
औरंगाबाद  15 लातरू 28  सोलापरू  42
बीड 16 मुंबई (म य) 30  ठाणे  43
भंडारा 17 मुंबई (प चम) 31  वध  44
बलुढाणा  18 नागपरू 32  वाशीम 45
चं परू  19 नांदेड 33  यवतमाळ 46
धळेु 20 नंदरुबार 34  पालघर 47
गडिचरोली 21 नािशक 35  नवी मुंबई 48
ग िदया 22 उ मानाबाद 36  
हगोली  23 परभणी 37  

5.3.2 उपरो त परी ाक ांमधनू कोणतेही एक क  अज सादर करताना िनवडणे आव यक आहे. 
5.3.3 उपरो त परी ाक ांम ये आव यकतेनसुार वेळोवेळी वाढ अथवा बदल होऊ शकतात.   
5.3.4 िविहत प तीने मािहती सादर करताना उमेदवाराने िनवडलेले परी ा क  व उपल धतेनसुार िज हा क ावरील 

िविवध उपक ावर पा  उमेदवारांना वेश दे यात येईल. 
5.3.5 एखादे क  काय वत होऊ शकले नाही तर या क ावरील उमेदवारांची यव था जवळ या दसु-या िज हा 

क ावर  कर यात येईल. असा बदल के यास याबाबतची सचूना संबंिधतांना िदली जाईल. 
5.3.6 एकदा िनवडले या परी ा क ाम ये अथवा आयोगाने िन चत केले या उपक ाम ये बदल कर याची िवनंती 

कोण याही कारणा तव मा य कर यात येणार  नाही. 
5.4 पवू परी ेचा िनकाल :  

5.4.1 व तिुन ठ व पां या उ रपि कांचे मु यांकन करताना उ रपि केत नमदू केले या यो य उ रांनाच गणु िदले 
जातील. तसेच येक चार चकुी या उ रामागे एका नाचे गणु एकूण गणुांमधनू वजा कर यात येतील.  

5.4.2 भरावया या एकूण पदां या समुारे 8 पट उमेदवार मु य परी े या वेशासाठी पा  होतील, अशा रीतीने थम 
ट यात गणुांची सीमारेषा (Cut Off Line) िन चत कर यात येईल. त नंतर, दसु-या ट यात येक 
वग तील पदांसाठी 10 पट उमेदवार उपल ध होतील, अशा रीतीने सीमारेषा खाली ओढली जाईल. तथािप, 
अशा प दतीने मु य परी े या वेशासाठी दसु-या ट यात पा  ठरलेले अितिर त उमेदवार केवळ यां या राखीव 
वग साठी या पदावरच िनवडीसाठी पा  असतील. 

5.4.3  केवळ सवसाधारण (अमागास) उमेदवारां या सीमारेषे या आधारे मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या 
उमेदवारांची उमेदवारी अंितम िनवडी या वेळी सवसाधारण (अमागास) पदासाठी िवचारात घेतली जाईल. 
सवसाधारण (अमागास) उमेदवारांसाठी असलेली सीमारेषा िशिथल क न मु य परी े या वेशासाठी पा  
ठरलेले उमेदवार अंितम िशफारशी या वेळी फ त संबंिधत आरि त पदासाठी पा  ठरतील. 

5.4.4  येक वग / उप वग साठी आयोगाने िन चत केले या सीमारेषा कवा यापे ा जा त गणु िमळिवणा-या 
उमेदवारांना यांनी पवू परी े या अज म ये िदले या मािहती या आधारे, ते िविहत अट ची पतूता करतात असे 
समजनू िन वळ ता परु या व पात मु य परी े या वेशासाठी पा  समज यात येईल. 
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5.4.5 अशा िरतीने मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या उमेदवारांची यादी संबंिधत िज हािधकारी काय लया या  
तसेच आयोगा या काय लया या सचूना फलकावर व आयोगा या संकेत थळावर िस  कर यात येईल. 

5.4.6 मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या उमेदवारांचा िनकाल जाहीर झा याची बातमी रा यातील मखु 
वृ प ांतनू िस  कर यात येईल.  तसेच, मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या येक उमेदवाराला 
ईमेल ारे व मोबाईल मांकावर एसएमएस ारे  वैय तकिर या  कळिव यात येईल. 

5.4.7  पवू परी ा ही मु य परी े या वेशाकिरता उमेदवारांची सं या मय िदत कर या या दृ टने घे यात येणारी 
चाळणी परी ा अस याने मु य परी े या वेशासाठी पा  न ठरले या उमेदवारां या उ रपि कांची फेरतपासणी 
केली जात नाही अथवा यासंदभ तील कोण याही कार या अिभवेदनावर कायवाही केली जात नाही. 

6. मु य परी ा :-   
 6.1 परी ेचे ट पे :- एक. लेखी परी ा . 

   6.2 परी ेस वेश :- 
6.2.1 पवू परी ेकरीता िविहत केले या मय देनसुार मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या आिण आव यक 

शै िणक अहता व अ य अट ची पतूता करणा-या उमेदवारास मु य परी े या वेशासाठी पा  समज यात येईल.  
6.2.2 मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या उमेदवारांना वैय तकिर या ईमेल ारे व मोबाईल मांकावर 

एसएमएस ारे कळिव यात येईल. यावेळी उमेदवाराने मु य परी े या वेशासाठी आयोगाने िविहत केले या 
ऑनलाईन प तीने परी ा क  िनवडून आयोगाने नमदू केले या प दतीनसुार परी ाशु क िविहत मदुतीत सादर 
करणे आव यक राहील. यािशवाय उमेदवारास मु य परी े या वेशासाठी पा  समज यात येणार नाही.  

6.2.3 ततु पदा या पवू परी ेसाठी अज करताना आव यक ती शै िणक अहता नस यास व शै िणक अहता मु य 
परी ेकिरता आव यक मािहती व परी ा शु क सादर कर या या अंितम िदनांकापयत ा त के यास, अशा 
उमेदवाराला शै िणक अहता ा त के याचा िदनांक नमदू करता येईल. इतर कोण याही दा याम ये बदल करता येणार नाही. 

    6.3 परी ा योजना : 
6.3.1 नपि केचे व प :- व तिुन ठ बहुपय यी. 
6.3.2 एकूण गणु :- 200 
6.3.3 नपि कांची सं या :- दोन. येक नपि केचा तपशील खालील माणे :- 

पेपर . व 
संकेतांक 

िवषय गणु नसं या दज मा यम कालावधी

1 
(संकेतांक 002) 

मराठी व 60 60 मराठी - बारावी मराठी एक तास

इं जी 40 40 इं जी - पदवी इं जी 
2 

(संकेतांक 025) 
सामा य ान,
बु दमापन व 
िवषयाचे ान

100 100 पदवी 
 

मराठी  व 
इं जी  

 
एक तास 

     6.4 अ यास म :- सिव तर अ यास म आयोगा या संकेत थळावर उपल ध आहे. 
6.5 परी ा क  : 

6.5.1  खालील चार िठकाणी सदर मु य परी ा घे यात येईल :-   

क  क ाचा संकेतांक  क  क ाचा संकेतांक 

औरंगाबाद 15  नागपरू 32 

मुंबई 30  पणेु 38 
6.5.2 उपरो त परी ाक ांमधनू कोणतेही एक क  मु य परी ेकिरता मािहती सादर करताना िनवडणे 

आव यक आहे. 
6.5.3 उपरो त  परी ाक ांम ये आव यकतेनसुार वेळोवेळी वाढ अथवा बदल होऊ शकतात.   
6.5.4 िविहत प तीने मािहती सादर करताना उमेदवाराने िनवडलेले परी ा क  व उपल धतेनसुार िज हा 

क ावरील िविवध उपक ावर पा  उमेदवारांना वेश दे यात येईल. 
6.5.6 एखादे क  काय वत होऊ शकले नाही तर या क ावरील उमेदवारांची यव था जवळ या दसुर् या 

िज हा क ावर  कर यात येईल.  असा बदल के यास याबाबतची सचूना संबंिधतांना िदली जाईल. 
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6.5.6 एकदा िनवडले या परी ा क ाम ये अथवा आयोगाने िन चत केले या उपक ाम ये बदल कर याची 
िवनंती कोण याही कारणा तव मा य कर यात येणार  नाही. 

7.  माणप  पडताळणी :- 
7.1 पा  उमेदवारांना माणप  पडताळणीसाठी बोलिव यात येईल.  
7.2  आयोगाने िन चत केले या िकमान सीमारेषेनसुार अहता ा त ठरले या उमेदवारांची पा ता जािहरात/ शासन 

पिरप कातील अहता/अटी व शत नसुार मळू कागदप ा या आधारे तपासली जाईल. 
7.3  अज तील दा यानसुार मळू कागदप  सादर करणा-या उमेदवारांची माणप  पडताळणी केली जाईल. 
7.4 िविहत कागदप े सादर क  न शकणा-या उमेदवारांची उमेदवारी र  कर यात येईल. तसेच याकिरता कोणतीही 

मदुतवाढ दे यात येणार नाही.  
7.5 वरील माणे लेखी परी े या िनकालाचा आधारे पा  ठरणा-या उमेदवारांची माणप  पडताळणी आयोगा या 

काय मानसुार तसेच आयोगाने िन चत केले या  िठकाणी व वेळेस घे यात येतील.  
8. अंितम िनकाल :-  

8.1 व तिुन ठ व पां या उ रपि कांचे मु यांकन करताना उ रपि केत नमदू केले या यो य उ रांनाच गणु िदले जातील. 
तसेच येक चार चकुी या उ रामागे एका नाचे गणु एकूण गणुांमधनू वजा कर यात येतील.  

8.2 मु य परी ेम ये ा त केले या गणुां या आधारे गणुव ा मानसुार यादी (Merit List) तयार कर यात येईल. सदर 
गणुव ा यादीम ये समान गणु धारण करणा-या उमेदवारांचा ाधा य म (Ranking) `` उमेदवारांना सवसाधारण 
सचूना`` म ये नमदू केले या िनकषानसुार ठरिव यात येईल. 

9. िशफारस :-  
9.1  “उमेदवारांना सवसाधारण सचूना” म ये नमदू केले या कायप दतीनसुार उमेदवारां या िशफारसी शासना या 

संबंिधत िवभागाकडे पाठिव यात येईल. 

9.2   ततु लेखी परी ेमधनू िशफारसपा  हो याकिरता शतमत (Percentile) प दत लाग ूआहे. ततु परी ेम ये 
सव िधक गणु िमळिवणा-या उमेदवारां या एकूण गणुां या खालील माणे िकमान गणु ा त करणारे उमेदवार 
िशफारशीसाठी पा  असतील :- 

  (1) अमागास- िकमान 35 शतमत 
       (2) मागासवग य -िकमान 30 शतमत 
       (3) िवकलांग- िकमान 20 शतमत 
       (4) अ यु च गणुव ाधारक पा  खेळाडू – िकमान 20 शतमत 
9.3 िवकलांग अथवा अ यु च गणुव ाधारक पा  खेळाडू  या वग या िकमान सीमारेषे या  आधारे िशफारशीसाठी  
        पा  ठरणा-या उमेदवारास कोणतीही एक सवलत घेता येईल. 

9.4 परी ेस उप थत रािहले या उमेदवारांना िशफारसीनंतर यांची िनयु तीसाठी शासनाकडे िशफारस कर यात आली 
आहे कवा नाही, ते ईमेल ारे कळिव यात येईल. तसेच, िशफारस झाले या उमेदवारांची नावे आयोगा या 
संकेत थळावर िस द कर यात येतील. 
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